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Kerk 3e Onderhoudsfonds
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Welkom; Psalm 84: 1, 2 en 3; Stil gebed; Bemoediging en groet; Aansteken derde adventskaars; Lied 287:1 en 2;
Gebed; Jesaja 35:1-10; liturgische bloemschikking; Lied 546 (1 koor, 2 koor, 3–5 allen) Overdenking; Lied 455: 1(k), 2(k), 3(a); Dankgebed
en voorbeden; Inzameling; Als opmaat naar de maaltijd: 287:4; De lofprijzing!; Psalm 98:3; Onze Vader, De gemeenschap van brood en
wijn; vredegroet; tijdens de maaltijd: Lied 388: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 en 5 allen; Lied 833; dankgebed; Lied 23b: 1,2,4; uitzending en
Zegen.
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Lied 608: 1; Begroeting en Drempelgebed met lied 23F; De Adventskaarsen; Liturgische schikking; Lied 444;
Adventsproject en lied; KND; Jesaja 35: 1 t/m 10; Lied 454: 1-5; Overweging. Lied 462: 1-6; Gebed en samen zingen ‘Onze Vader’ (lied
1006); Collecte; Wegzending; Lied 771: 1, 2 en 3; Zegen.
Uitleg liturgische bloemschikking. Jesaja gelooft in wonderen, in een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die
verandert in een vruchtbare grond. Op deze derde advent zien we in de schikking de aarde met daarin tekenen van hoop. Lichtpuntjes,
die uit het donker omhoog wijzen. De kleur roze: het licht van Pasen schemert door het paars heen. Het blauw symboliseert stromend
levend water. De bolletjes die uitlopen staan symbool voor verwachting: je ziet nog weinig, maar als we geduld hebben zullen ze
verrassend mooi bloeien.
Höftekerk
Radewijk
Stephanuskerk
Oostloorn
1e
Diaconie

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
In het RZZ (kamer 34) is opgenomen mw. Kamphuis-Winters (Spinde 21). Dhr H.J. Meier is weer thuis: Helffrichstr 91, evenals dhr.
Kuiper, Sportlaan 3. In CFH verblijven voor revalidatie mw. Meijer-Ennik (Mulderij 216), dhr. HJ Klokkers (Pothofweg), mw. Kingma
(Havenweg) en dhr. Compagne (Badhuisplein). Agenda: 18 dec vergadert de wijkkerkenraad CN, 20.00 u de Schakel
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Dhr. Henk van Laar, Bruchterweg 93, is weer thuis. Dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A, zijn (waarschijnlijk) afgelopen vrijdag weer thuis
gekomen. Jan de Weerd, Klinkerweg 4 verblijft in het RZZ en mw. J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18, in de Isala klinieken Zwolle:
De Kerstnachtdienst in de Stephanuskerk is op 24 december om 21.30 uur. Er is muzikale medewerking van Kunst na Arbeid. Na
afloop is er gelegenheid voor het drinken van iets bij de vuurkorf. Iedereen is van harte welkom.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Verdriet is er in het leven van Hennie Kregel-Kampman gekomen, Rodedijk 30. Haar man Jan is gestorven na een slopende ziekte. Jan
is 62 jaar geworden. We leven met haar mee! De crematie zal dinsdag a.s. zijn na een plechtigheid die begint om 13.30 uur in de Lariks.
Condoleren is er van af 13.00 uur.
Op 27 november is Mees Herjan van Ulst geboren. Mees is de eersteling van Jeroen en Marieke van Ulst en ze wonen aan de
Ondermaat 15d. Op 13 december is Elayh Joah Zweers geboren in Zwolle! Elayh is het zoontje van Rudolf en Gea Zweers, Polberg 54
en het broertje van Luka en Olaf. Omdat hij nog heel klein is moet hij nog even in het ziekenhuis in Zwolle blijven, maar post is welkom
aan de Polberg. In CFH verblijft dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3. Vanaf januari staat er in de Baalderdienst een
doos voor het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten. (geen dubbele ansichtkaarten) De opbrengst is voor Kerk in Aktie. Wim
Laarman, diaken wijkkerkraad Baalder.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Gerrit Veurik, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG te Groningen. (Hanzeplein 1 Afdeling E.2 kamer 89.) Dankbaar is hij voor het
meeleven die hij en zijn gezin ontvangen. Wilt u een mooi kerstkaartje sturen? Kerstavond: De gezinsviering in Baalderveld is op
zondagavond 24 december om 19.00 uur in de sfeervol ingerichte Beek aan het Hondsdraf. Elvira en Marjenke Nijmeijer spelen muziek
op keyboard en saxofoon en Anja Dalhuisen en Elise Monshouwer zingen met en voor ons. De dienst wordt voorbereid door Angèle,
Dorien, Ria en Rozemarijn, samen met ds. Langbroek. Het thema is “Wek mijn zachtheid weer.”
Wijk Radewijk
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 19 december houden we onze kerstviering in de Opgang. We beginnen om 15.30 uur. Er is
een liturgie en de meditatie wordt gehouden door Mevr. N. Jonkers-Salomons. Aansluitend hebben we een broodmaaltijd.
Na de ochtenddienst om 10.00 uur is er de Kerstnachtdienst in Radewijk op zondag 24 december om 21:30 uur in de Opgang. Met
medewerking van Le Mot Chante uit Sibculo. Voorganger is ds. Langbroek en organist Jan Broekroelofs.
Samenzang Eerste Kerstdag: Voorafgaande aan deze dienst zingen we enkele kerstliederen met elkaar, aanvang 09.50 uur.
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Mevr. A.M. van der Linden-Zuilhof
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De Jarigen
Parkweg 39
Burg Schuitestraat 118
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Zwaluwstraat 21
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Hoogenweg 17
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7772 BT HARDENBERG
7772 CH HARDENBERG
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7772 VC HARDENBERG
7772 XS HARDENBERG
7793 HN HOOGENWEG
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Mededelingen
OUDERENMIDDAG HARDENBERG: ADVENTWIJDING dinsdag 19 december om 15.30 UUR in De Schakel. Er is weer een liturgie
aanwezig waaraan meewerken Ds. Noordmans (meditatie) en Marja Nijmeijer (muzikale momenten). Aansluitend is er een broodmaaltijd.
Voor de broodmaaltijd hoeft u zich niet op te geven! De koster zorgt dat er voldoende op tafel komt.
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië. De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op
met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede
gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen
verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna
onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad
van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een
onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om
te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze
generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte! Behalve via de collecte
kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse
o.v.v. Kinderen in de Knel, Geloop, hoop en Syrië. Namens de ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!
Kerstpakketten Actie 2017. 'SamenDelen' een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse en Radewijk wil ook dit jaar weer
kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met een klein inkomen. Daarvoor doen wij een beroep op U.
U kunt ons helpen met producten die vaak in kerstpakketten zitten, denk bijvoorbeeld aan, chocoladeletter, koffie, nootjes,
pannenkoekmeel en suiker, maar eigenlijk alles wat een doorsnee gezin zo dagelijks nodig heeft, kom dit brengen op ZONDAGMORGEN
17 DECEMBER inzameling voor de erediensten bij ingang van de kerk(alleen in Hardenberg en Radewijk) en donderdag 21 december
van 10.00 tot 20.30 uur in de "Schakel". Bent uw niet zo goed ter been, een gift is welkom op rekening NL30RABO 0324 960 670
t.a.v."SamenDelen" diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse. Wilt U meer weten over deze actie, dan kunt U mailen naar
samendelen@hetnet.nl. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Bij voorbaat dank, Uw Diaconie. adressen graag voorzien van postcode en
gezinssamenstelling. NB:Degene die adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor de bezorging van de pakketten!
KERSTZANG 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena en RZ-ziekenhuis.: Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende
christelijke kerstliederen zingen. Op 1e Kerstdag voor de bewoners en zieken in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem, Zorgcentrum
Oostloorn en Ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg onder muzikale begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. Dus, hou je
van zingen? Zing dan mee! Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende zanger bent. Het tijdschema: 07.00 uur aanvang in
Oostloorn; 08.30 uur koffiepauze; daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep gaat naar Clara Feyoena Heem. 09.00 uur in
RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoenaheem; 10.15 uur einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst” te kunnen en vóór
aanvang van de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! Je bezorgt daarmee
de luisteraars, medezangers en jezelf(!) een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet Hiemstra (tel. 260789), Harry Overweg (tel.
264687) of Marja Nijmeijer (tel. 232694).
Interkerkelijk koor Zevenmaal zingt Festival of Lessons en Carols. Op dinsdag 19 december om 20.00 uur wordt in de HöfteKerk
opnieuw een Festival of Lessons and Carols gezongen door Interkerkelijk koor Zevenmaal. Dit is een bijzondere viering uit de Engelse
kersttraditie die bestaat uit negen Schriftlezingen, afgewisseld met kerstliederen (deels in samenzang), carols, hymns en koorwerken.
Hierin wordt het verhaal verteld van de val van de mensheid, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. Voor Zevenmaal is
het inmiddels een echte traditie geworden, die het koor met veel enthousiasme ten gehore brengt. De orgelbegeleiding is in handen van
Anneke Hamberg. Voor zowel koor als dirigent is het een bijzondere uitvoering, want het koor staat voor het laatst onder leiding van
dirigent Mathijs Kraan. Hij neemt na ruim 7 jaar afscheid van Zevenmaal. De toegang voor dit Festival is € 5,00 voor volwassenen en €
2,50 voor kinderen tot 12 jaar. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere uitvoering aanwezig te zijn.
Stop met het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan. Kerk in Actie roept, samen met Amnesty en andere organisaties,
Nederland en andere Europese landen op te stoppen met het uitzetten van Afghanen naar hun thuisland. Terwijl het aantal burgerdoden
in Afghanistan naar recordhoogte stijgt, dwingen Europese landen steeds meer uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers terug te keren
naar hun land. Daar lopen ze een reëel risico gemarteld, ontvoerd of gedood te worden. Kom in actie en teken s.v.p. de petitie van Kerk in
Actie en Amnesty International. Op de website van Amnesty kunt u de petitie ondertekenen en versturen. Van harte bij u aanbevolen door
de ZWO commissie.
Kerstconcerten HCM: Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM en het HCM ensemble geven traditiegetrouw onder leiding van
e
dirigent Jan Quintus Zwart op 2 Kerstdag twee Kerstconcerten in de Höftekerk. Matinee aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.15 uur.
Avond-Concert aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur. Er is ook samenzang. Verder werken mee Annelies Schep-sopraan,
Noortje van Middelkoop-panfluit, Jan Lenselink-vleugel en Ronald IJmker-orgel. Entree: Voorverkoop € 8,00 p.p., aan de kerk € 10,00
p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. www.hcmk.nl
De activiteitencommissie van de Hessenwegkerk heeft de oliebollen verkoop op 30 december. De opbrengst van de actie gaat naar
het interieurfonds van de Hessenwegkerk. Wie Jaap kent, weet dat u weer puike bollen kunt verwachten, U kunt ze bestellen in
verschillende varianten : Naturel of met krenten . Ook kunt u weer genieten van de heerlijke knieperties. Voor 10 oliebollen betaalt u €
6.00 en de knieperties 10 voor € 1,50 of 30 voor € 4,00 .U kunt bestellen via de inleverbon uit Kerkklank of die u uitgereikt krijgt na de
dienst van 10 en 17 dec. Telefonisch is ook mogelijk bij Jaap 262216 of 216807 U kunt uw bestelling ophalen bij de Hessenwegkerk op
30 dec. Van 9.00 tot 14.00 uur. Op deze dag is er ook losse verkoop van oliebollen en knieperties. Bestuur activiteiten commissie
Hartelijk bedankt voor de bloemen van de kerk voor mijn 80ste verjaardag, Fam. Van 't Holt ter Wijlen Lozen.
OPA! Op vrijdag 29 december is er geen inzameling van oud papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA
Het kerkelijk bureau is gesloten van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. Denkt u aan het inleveren van de declaraties van het boekjaar
2017? Graag ontvangen wij deze voor 20 januari 2018. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Ke rk nieuws' per mail
naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. Stencilwerk kunt u mailen naar drukwerk@pknhardenbergheemse.nl HET
KERKELIJK BUREAU is open op dinsdag van 11.00 - 12.00 uur Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523 - 680833. E - mail:
kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

